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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Anafylaxi är en akut, svår, oftast snabbt insättandes systemisk 

överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande. Det ses en ökad 

förekomst av anafylaxi i samhället över tid sedan 90-talet. 

Syfte: Att undersöka barn och ungdomars (0–19 år) upplevelser av att leva med risk för 

anafylaxi. 

Metod: En litteraturstudie med tio kvalitativa artiklar. 170 barn och ungdomar deltog. 

Sökningar gjordes i PubMed, CINAHL och PsycINFO. En sekundärsökning utfördes. 

Resultatet presenterades med en syntes. Omvårdnadsteori: Roys adaptionsmodell. 

Resultat: Upplevelser kategoriserades i Känslomässig påverkan och Begränsningar i 

vardagen. Faktorer delades in i Mitt hem – Min familj – Min säkerhet, Miljön, 

Adrenalinpennan, Erfarenhet av anafylaxi, Innehållsförteckningar – ”kan innehålla spår 

av…”, Okunskap och Källor till stöd. Strategier delades in i Att hela tiden vara på sin vakt – 

värdera risker, Normalisering och Erfarenhet leder till kunskap, vilket resulterar i 

självsäkerhet – En genomresa.  

Slutsats: De allergiska barnen visade en mångfacetterad bild av att leva med risk för 

anafylaxi, med effekter på livskvalitet och välbefinnande initialt i livet som följd. 

Problematiken visades paradoxalt vara en övergående börda för de flesta: de allergiska barnen 

genomgick en första tid av adaption, till följd av vilken allergin blev en del av livet under 

tonåren. Denna litteraturstudie ger djupare insikt i allergiska barn och ungdomarnas 

upplevelser, samtidigt som den ger underlag till idéer för framtida forskning, i syfte att ta reda 

på hur samhället och sjukvården på bästa sätt skall utvecklas, för att främja adaption till att 

leva med risk för anafylaxi. 
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ABSTRACT 

Background: Anaphylaxis is an acute, severe, potentially life threatening systemic 

hypersensitivity reaction from several organ systems, often with fast onset. Its prevalence in 

the society has been rising since the 90s.  

Aim: To investigate children’s and adolescents’ (0-19 years old) experiences of living with 

risk of anaphylaxis.  

Method: Literature review with ten qualitative articles. 170 children and adolescents 

participated. Articles were retrieved from PubMed, CINAHL and PsycINFO. A secondary 

search was made. The result was presented through a synthesis. Nursing theory: Roy´s 

Adaptation Model.  

Result: Experiences were categorized into Emotional effects and Limitations in everyday life. 

Factors were divided into My Home - My Family - My Safety, The environment, The 

epinephrine auto-injector, Experience of anaphylaxis, Ingredient labels - "May contain traces 

of ...", Ignorance and Sources of Support. Strategies were divided into Being constantly on 

guard - Assessing risks, Normalization and Experience leads to knowledge, resulting in self-

esteem - a transition.  

Conclusion: The allergic children and adolescents showed a multifaceted picture of living 

with the risk of anaphylaxis, with effects on quality of life and on well-being in early life. The 

complex of problems showed paradoxical to be a transient burden for the majority: children 

with allergy underwent a first period of adaption after which the allergy became a way of life. 

This literature review gives a deeper insight in children’s and adolescents’ perceptions and 

may at the same time provide us with ideas on further studies, needed to cast light on how 

society and the healthcare system should be developing, at the best of their possibility, to 

support adaption of living with the risk of anaphylaxis.  
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BAKGRUND 

Allergi 

Enligt ”World Allergy Organisation” [WAO] är definitionen av allergi “a hypersensitivity 

reaction initiated by specific immunologic mechanisms” (Johansson et al., 2003, s 835), vilket 

kan översättas till en överkänslighetsreaktion initierad av specifika immunologiska 

mekanismer. Allergi kan vara antikroppsorsakad eller cellmedierad. Den vanligaste 

förkommande allergin är antikroppsorsakad av IgE-antikroppar mot ett specifikt allergen 

(Johansson et al., 2003). Allergen är olika antigen som orsakar själva immunologiska 

hypersensitivitetsreaktionen av kroppens immunförsvar (Haug, Sand, Sjastaad, Bjålie & 

Toverud, 1998). Antigen är benämningen för ”alla molekyler som kan sätta igång en specifik 

immunreaktion” (Haug, Sand, Sjastaad, Bjålie & Toverud, 1998, s 286). För att en allergi 

skall bryta ut hos en individ måste den så kallade sensibiliseringsfasen ske genom att kroppen 

först möter ett allergen i omgivningen. Av ej fastställd anledning bildar kroppen IgE-

antikroppar mot det specifika allergenet, vilket innebär att en allergisk reaktion inte kan ske 

innan sensibiliseringen har skett (Nilsson, 2011). 

Diagnos 

Faktorer som påverkar risken för individer att utveckla allergiska sjukdomar är, om det finns 

allergi i släkten och om andra allergiska sjukdomar hos individen redan finns (Nilsson, 2011). 

Ålder på individen påverkar också utfallet genom att olika allergier är vanligare hos små barn 

än hos äldre barn och ungdomar (Nilsson, 2011). Fastställande om sensibilisering föreligger 

sker huvudsakligen genom Pricktestning och IgE-test. Positiva test behöver ej betyda att 

allergi finns, endast i kombination med anamnes och symtom kan diagnos ställas. Pricktest 

sker genom att man droppar små droppar med lösning på huden innehållande de specifika 

allergen man vill testa. Sedan punkteras huden och lösningen torkas bort för att se om 

reaktion äger rum. Test kan också ske genom att man mäter IgE-antikroppar i blodserum ett 

så kallat IgE-test (Nilsson, 2011). Provokationstest används främst inom forskning, för att 

ställa diagnos då icke-IgE-förmedlad allergi föreligger, eller inom vården för att se om en 

individ har ”vuxit från sin allergi” (Nilsson, 2011, s 177).   

Prevalens 

Allergi är vanligt förekommande i samhället och enligt Socialstyrelsens (2013) publikation 

Allergi i skola och förskola finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisk 
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snuva och två med födoämnesallergi [FA] i en skolklass med 30 barn. Självrapporterad FA 

hos barn och vuxna är i Europa enligt Nwaru et al. (2014) 17,3% över en livstid och själva 

punktprevalensen 5,9%. Samtidigt talar artikeln för att FA är mer utbrett hos barn än hos 

vuxna då en högre prevalens positiva IgE-test och pricktest visades hos barn (Nwaru et al., 

2014). Institutionen för miljömedicin [IMM] publicerade Miljöhälsorapporten 2013, vilken är 

baserad på ca 80 000 föräldrars svar på enkätundersökning Barnens miljöhälsoenkät 2011 

(Institutionen för miljömedicin [IMM], 2013). Miljöhälsorapporten visar en markant ökning i 

Sverige av allergi och astma sedan mitten av 1900 talet och en förekomst på 13% av någon 

form diagnostiserad allergisk sjukdom hos fyra- och 12-åringar. Förekomst av FA bland 12 

åringar är 7,8% (ca 4.5%, 2003) och diagnostiserad astma är 9,5% hos fyra-åringar och 8,9% 

hos 12-åringar (IMM, 2013).  

Botemedel 

Idag finns inget botemedel mot allergi, men enligt Brandström, Glaumann, Vetander, & 

Nilsson (2016) börjar nya perspektiv på behandling se dagens ljus, genom så kallad 

immunoterapi i olika former. Den mest omtalade immunoterapiformen just nu är oral 

immunoterapi där individen blir utsatt för allergenet i mycket små doser med ökande dos över 

tid (Brandström, Glaumann, Vetander, & Nilsson, 2016). Ett av de genombrott som skett 

inom oral immunoterapiforskning de senaste åren publicerades i augusti 2017 i the Lancet 

(Hsiao, Ponsonby, Axelrad, Pitkin, & Tang, 2017) där en kombination av probiotika och oral 

immunoterapi av jordnötter studerades. De flesta av barnen som studerades är fortfarande 

symtomfria efter fyra års uppföljning (Hsiao et al., 2017). Andra positiva fynd kring kost 

visar att mödrar som äter mycket jordnötter och trädnötter under graviditeten minskar risken 

för jordnöts- och trädnötsallergi hos deras barn (Frazier, Camargo, Malspeis, Willett, & 

Young, 2013). 

 

Anafylaxi 

Anafylaxi är om man skall hålla sig till en av flera definitioner ”en akut, svår, oftast snabbt 

insättandes systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt 

livshotande” (Svenska Föreningen För Allergologi [SFFA], 2015, s 8). Under 2005 

utarbetades en klinisk definition av ”National Institute of Allergy and Infectious Diseases” 

[NIAID] och ”Food Allergy and Anaphylaxis Network” [FAAN] som har kommit att bli 

allmänt vedertaget (Sampson et al., 2005). Anafylaxi graderas efter svårighetsgrad på en skala 

mellan 1–3, se bilaga 1. Där flertalet kriterier måste föreligga för att diagnosen anafylaxi ska 
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gälla, se bilaga 1. Där symtom som hudutslag (urtikaria, klåda, rodnad), påverkade 

slemhinnor (svullnad), andningspåverkan (stridor, rassel, hypoxi), cirkulationsrubbningar 

(hypotoni, synkope, inkontinens) och gastrointestinala yttringar (kräkningar, kramp, 

buksmärtor) måste finnas med i bilden. Anafylaxi kan även uppstå i en andra våg efter att 

symtom från den första chocken dämpats och kallas då för bifasisk reaktion, vilken kan 

uppstå ända upp till 4–8 timmar efter initial reaktion (SFFA, 2015). Anafylaxi har även visats 

kunna uppstå i upp till fyra timmar efter exponering av FA i samband med ansträngning eller 

fysisk aktivitet (SFFA, 2015).  

Prevalens 

De vanligast förekommande allergiska orsakerna till anafylaxi i Europa är främst FA följt av 

läkemedels-, insekts- och latexallergi (Panesar et al., 2013). De vanligast förekommande 

födoämnesallergenerna i Europa är främst jordnötter följt utan inbördes rangordning av, 

trädnötter, komjölk, hönsägg, kiwi, fisk, vete, soja, räkor, aprikos, sesamfrön och olika 

korsreaktioner mellan födoämnen med latex (Panesar et al., 2013). Idag anses risken, för den 

enskilde individen på samhällsnivå i Europa, att någon gång drabbas av anafylaxi vara 1/300 

(Panesar et al., 2013). Incidensen för anafylaxi ligger kring 1,5 till 7,9 på 100 000 personår 

(Panesar et al., 2013). 2007 var incidensen 32/100 000 personår vid 3 pediatriska sjukhus i 

Stockholm (Vetander et al., 2012). Mortaliteten uppskattas till 1–3/miljoner personår (SFFA, 

2015). Det ses även en minskning av dödsfall i Sverige från 1993–96 (1,75 individer/år) till 

2004–11 (0,25/år) (SFFA, 2015). Det ses även en ökning över tid sedan 90-talet (SFFA, 

2015). Enligt studien ”The Risk of Recurrent Anaphylaxis” utfört på 292 barn i Canada av 

O’Keefe et al. (2017) presenteras risken för återinsjuknande i anafylaxi vara 17,6%, ett 

underutnyttjande av adrenalinpenna [AP] och ett stort behov av patient- och familjeutbildning 

upptäcktes. FA visades vara den allergiska orsaken till anafylaxi i 84,6% av fallen, adrenalin 

blev administrerat i 66,2% av fallen och 81,7% blev förda till sjukhus (O’Keefe et al., 2017). 

Behandling av anafylaxi 

Evidensen kring behandlingen i det akuta skedet är väl belagt av flertalet organisationer på 

ämnet där vi till exempel kan se WAO (Simons et al., 2014), ”European Academy of 

Allergology and Clinical Immunology” [EAACI] (Muraro et al., 2014) och SFFA (SFFA, 

2015). Adrenalin är det absolut viktigaste läkemedlet och skall ges intramuskulärt i lårets 

utsida tidigt i förloppet (SFFA, 2015). Effekten av adrenalin kommer inom 5 minuter och 

tidig behandling ger bättre effekt (SFFA, 2015). Den vanligaste och mest beprövade AP:n på 
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marknaden är EpiPen® (Astma- och allergilinjen, 2017). Enligt rekommendation (SFFA, 

2015) förskrivs två adrenalinpennor för att kunna ge upprepad dos vid behov. Vid 

förskrivning av AP skall patienten utbildas i hantering och skötsel samtidigt som en 

handlingsplan utarbetas tillsammans med patienten. Vid förnyelse av recept bör patienten 

erbjudas repetition av utbildning (SFFA, 2015). Till hjälp finns till exempel 

instruktionsvideos att tillgå (Medicininstruktioner.se, 2017). Adrenalin är ett hormon som 

finns naturligt i kroppen, produceras av binjuremärgen vid till exempel hårt fysiskt arbete, 

psykisk stress, ilska och lågt blodsocker. Adrenalin gör att blodkärlen drar ihop sig så att 

blodtrycket stiger, verkar muskelavslappnande i luftrören så att andningen förbättras, ökar 

energitillförseln genom nedbrytning av glykogen och fett, minskar svullnad och stimulera 

hjärtat att pumpa kraftigare och slå snabbare (Haug, Sand, Sjastaad, Bjålie & Toverud, 1998). 

Andra läkemedel som används i det akuta skedet är till exempel: syrgas för att motverka 

hypoxi, bronkvidgande medel för att lättare kunna andas, antihistaminer för att dämpa den 

allergiska reaktionen, kortison för att dämpa inflammation och intravenös vätska för att 

motverka blodtrycksfall (SFFA, 2015).  

Att leva med risk för anafylaxi 

Kännedomen om risken för att drabbas av en allvarlig allergisk reaktion kan föreställas 

påverka individer på olika sätt. Efterspelet till det som skett och vetskapen om att det kan ske 

igen kan vara negativt för välbefinnandet och livskvalitet (Skärsäter, 2011). Livet vänds inte 

bara upp och ned för den drabbade, när liv och död står på spel. Därför kan barns föräldrar 

och sociala omgivning också inverka på individens upplevelser (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2010). Barn med erfarenhet av tidigare anafylaxi har visats bära på en större oro 

kring allergin (Herbert & Dahlquist, 2008). Allergiska barn har också visats vara föremål för 

mobbing vilket är associerat med sämre livskvalitet (Shemesh et al., 2013). Ofta innebär risk 

för anafylaxi förskrivning av en AP, vilket kan komma att upplevas som att ” doktorn anser 

att det finns en risk att jag/mitt barn kan dö vid en ny allergireaktion” (SFFAa, 2015, s 21.). 

Att vara allergisk innebär också ofta att den allergiske tvingas stå inför valet att vistas eller 

inte infinna sig i vissa miljöer, eller till exempel delta i olika aktiviteter för att de utsätter dem 

för risk (Stensgaard, DunnGalvin, Nielsen, Munch & Bindslev-Jensen, 2016c). I studien 

“Food allergy and attitudes to close interpersonal relationships: an exploratory study” av 

Polloni et al. (2017) har de visats att barn med FA uppvisar högre nivåer av obehag och 

personliga besvär av närhet, relationer och vänskap. 
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Omvårdnadsteoretisk referensram 

Enligt Calista Roys Adaptionsmodell [RAM] kan ”Adaption kopplas till olika aspekter av 

mänskligt liv, inte bara till överlevnad utan också till utveckling, reproduktion, bemästrande 

och förändring av människan och hennes miljö” (i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s 223). 

Adaption är enligt RAM ett aktivt anpassande av individen genom aktiva val för att på bästa 

sätt anpassa sig till sina livsomständigheter. För individer med stor risk för anafylaxi kan det 

likt RAM, bli svårt med de medvetna som omedvetna val de måste göra, för att klara av denna 

copingprocess. Allergiska barn eller ungdomar kan till exempel riskera att utbildning inom ett 

visst yrke blir omöjligt (Socialstyrelsen, 2013). Hälsa innebär enligt RAM att människan 

bemästrar den dynamiska anpassningen till den föränderliga miljön, vilket innebär att vara 

”integrerad och hel” (i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s 227). RAM uttrycker tanken att 

hälsa och ohälsa kan samexistera vilket i detta sammanhang kan ses som att anafylaxi inte är 

ett statiskt allergiskt symtom utan är beroende av immunologiskt stimuli. När individen 

misslyckas med försöken till anpassning eller upplever förändringsarbetet svårt efter allergisk 

diagnos kan ett grundläggande stöd erbjudas av sjuksköterskan. Detta för att erbjuda hjälp och 

vägledning till att ”bevara balansen i livet” (i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s 225). 

Därför kommer RAM att användas som omvårdnadsteoretisk referensram i denna studie. 

Problemformulering 

Som beskrivet tidigare är anafylaxi ett reellt livshotande tillstånd och kan påverka individens 

psykiska hälsa genom risken att drabbas. Samtidigt ses en markant ökning av allergi i 

samhället. Sjuksköterskan kommer därmed möta allt fler patienter som lever med risk för 

anafylaxi. Enligt svensk sjuksköterskeförening (International Council of Nurses [ICN], 2014) 

ska sjuksköterskan aktivt utveckla ”en kärna av forskningsbaserad professionell kunskap som 

stöd för en evidensbaserad verksamhet” (ICN, 2014, s 5). Grundat i ICN:s etiska kod uppstår 

vikten av att undersöka allergiska barn och ungdomars upplevelser av att leva med risk för 

anafylaxi. Fördjupad kunskap i upplevelser, vilka faktorer som påverkar, vilka strategier de 

använder kan stödja sjuksköterskan i sin profession, anpassning av omvårdnaden i framtida 

möten och ge idéer till framtida forskning.  

Syfte 

Syftet är att undersöka barn och ungdomars (0–19 år) upplevelser av att leva med risk för 

anafylaxi. 
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Frågeställningar 

1. Vilka upplevelser har barn och ungdomar av att leva med risk för anafylaxi? 

2. Vilka faktorer påverkar barn och ungdomars upplevelser av att leva med risk för 

anafylaxi? 

3. Vilka strategier har barn och ungdomar för att klara av att leva med risk för anafylaxi?  

METOD 

Forskningsdesign 

En systematisk litteraturstudie gjordes för att besvara syftet. Då det redan finns studier inom 

området har det legat till grund för valet av denna forskningsdesign, vilket gav möjlighet till 

att analysera, sammanställa och sedan beskriva forskning som redan var gjord på området 

(Forsberg & Wengström, 2015).  

Sökstrategi 

De databaser som använts vid litteratursökningen var PubMed, CINAHL och PsycINFO. De 

sökord som användes var anaphylaxis, patients, children, adolescents, anxiety, coping, quality 

of life, perceptions, experience och perspectives. Vid stort antal träffar användes 

kombinationer av sökord, där booleska söktermen AND inkluderades i sökningen för en mer 

hanterlig datamängd. Efter sökningarna i de valda databaserna har en sekundärsökning gjorts 

genom att titta i referenslistor till de valda studierna, med en så kallad släktskapsansats (Polit 

& Beck, 2010). 

Inklusionskriterier 

Kriterier för inkluderande av artiklar var att det ska behandla det valda ämnet, svara mot 

syftet, vara högst tio år gamla för att det vetenskapliga innehållet inte skulle vara allt för 

gammalt, vara skrivna på svenska eller engelska, vara vetenskapliga orginalartiklar och 

studera barn och ungdomar i åldrarna 0–19 år. Ingen populationsbegränsning med tanke på 

land applicerades, utan artiklar från hela världen kunde komma att inkluderas. Artiklarna bör 

även innehålla eller nämna de etiska aspekterna kring ämnet studien syftar till att undersöka 

då de behandlar barn (Polit & Beck, 2010). 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna för litteraturstudien var artiklar äldre än tio år, reviewartiklar, studier 

som saknar etiskt resonemang eller var gjorda på individer äldre än 19 år. 
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Sökresultat 

Sökningarna i de valda databaserna påbörjades i PubMed för att sedan fortsätta med CINAHL 

och till sist PsycINFO. Datainsamlingen gjordes under hösten 2017 mellan 2017-08-28 och 

2017-08-29 och presenteras i tabell 1. Under sökningarna hittades flera studier som antogs 

svara mot syftet enligt studiens titel, vilket resulterade i att totalt 65 artiklars Abstracts lästes. 

Detta resulterade i att 38 av dessa behövde noggrannare undersökning genom att artiklarna 

lästes i sin fulltextversion. Det resulterade i att 17 artiklar valdes. Sekundärsökning gjordes 

2017-09-15 och resulterade i att fyra studier lades till. Det utvalda antalet studier som blev 

mål för vidare undersökning och kvalitetsgranskning blev 21 artiklar. Efter sökningen 

bestämdes att endast inkludera kvalitativa artiklar, på grund av syftets karaktär att undersöka 

levda erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012), vilket resulterade i att tio artiklar 

kvalitetsgranskades. Artikeln ”Clinical allergy has much to gain from engagement with 

qualitative research” av Gallagher, Worth & Sheikh (2009) visar på att endast 4 av 2408 

studier publicerade om allergi mellan 2005 och 2007 i de 5 högst rankade allergitidskrifterna 

var kvalitativa. Denna studie har också legat till grund för valet av att endast inkludera 

kvalitativ forskning. En av de tio inkluderade artiklarna använde mixad metod med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats (Monks et al., 2010).     

Tabell 1. Litteratursökning 

Databas Datum Sökord, Kombination 

Av sökord 

Antal 

träffar 

Antal 

Lästa 

Abstracts 

Antal 

Lästa 

Artiklar 

Antal 

Utvalda 

Artiklar 

PubMed 2017-08-28 Anaphylaxis 7167    

  Anaphylaxis and patients 2509    

  Anaphylaxis and children 1613    

  Anaphylaxis and adolescents 954    

  Anaphylaxis and anxiety 60 7 5 2 

  Anaphylaxis and coping 15 3 3 1 

  Anaphylaxis and quality of life 223 15 7 4 

  Anaphylaxis and perceptions 44 7 5 3 

  Anaphylaxis and experience 228 10 5 2 

  Anaphylaxis and perspective 44 5 2 1 

CINAHL  Anaphylaxis 1563    

  Anaphylaxis and patients 580    

  Anaphylaxis and children 395    

  Anaphylaxis and adolescents 17 1 1 1 

 2017-08-29 Anaphylaxis and anxiety 13    

  Anaphylaxis and coping 4 1   

  Anaphylaxis and quality of life 34 2   

  Anaphylaxis and perceptions 4    

  Anaphylaxis and experience 50    

  Anaphylaxis and perspective 13    

PsycINFO  Anaphylaxis 82 6 6 3 

Sekundärsökning  2017-09-14   8 4 4 

Summa   15612 65 38 21 
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Etiska överväganden 

För att öka det vetenskapliga värdet var det viktigt att de etiska aspekterna under 

litteraturstudien beaktades. Vikt lades vid att de valda studierna hade en etisk metodik eller 

vara godkända av etisk kommitté om studien var av den karaktären, där krav på etiskt 

godkännande förelåg. Vid forskning som berör barn lades även där stor vikt vid etiska frågor 

då barn kan räknas till en särskilt utsatt grupp att studera på grund av att de kan ha svårt att 

förstå innebörden av vad de deltar i (Polit & Beck, 2010).  

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Varje enskild studie lästes igenom i sin fulltextversion. Efter varje genomläsning lästes 

studien igenom ytterligare en gång med särskilt fokus på kvalitet. Den metod som användes 

för kvalitetsanalysen var enligt Forsberg och Wengströms (2015). Forsberg och Wengströms 

(2015) kvalitetsbedömningsmall användes vid analysen, se bilaga 2. Första steget i 

kvalitetsbedömningen var att studeras själva syftet med studien och om lämplig 

forskningsdesign har valts för att svara mot studiens syfte och frågeställningar. Det andra 

steget analyserade själva undersökningsgruppen, om den var tydligt beskriven med fokus på 

urval, urvalsmetod, undersökningsgruppens karaktäristika och om gruppen var lämplig. Det 

tredje steget fokuserade på tydligheten i själva datainsamlingen om själva arbetet, vilka frågor 

som har använts i intervjuer och hur data har samlats in. Det fjärde steget i kvalitetsanalysen 

granskade dataanalysen. Hur gjordes utvecklingen av begrepp, teman, kategorier och hur 

tolkades denna data. Kvalitet bedömdes även till exempel utifrån om resultatet var diskuterat 

med undersökningsgruppen, var trovärdigt och pålitligt. Det sista steget handlade om att göra 

en utvärdering av studien i sin helhet, svarade resultatet på forskningsfrågan, stödde 

insamlade data resultatet, fanns klinisk relevans, diskuterades metodens brister och om risk 

fanns för bias. En utvärdering gjordes även här om samma slutsatser kan dras som författaren 

och om studien skall inkluderas i det slutgiltiga resultatet Forsberg och Wengströms (2015). 

Bedömning av de kvalitativa studiernas kvalitet skedde utifrån en helhetsbedömning, utifrån 

de gjorda granskningsmallarna, enligt låg, medel, eller hög kvalitet (Forsberg och 

Wengströms, 2015). Bedömningen att hög kvalitet förelåg drogs då inga till få brister fanns i 

granskningen av artikeln. Medelkvalitet erhölls då artiklarna hade några brister eller var 

otydliga under vissa punkter. Låg kvalitet erhölls då artiklarna hade flera brister och var 

otydliga under flera punkter. Utav de tio kvalitetsgranskade kvalitativa artiklarna inkluderades 

tio artiklar för att de bedömdes ha hög till medelhög kvalitet enligt tabell 2, se bilaga 3. 
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Resultatanalys 

Innehållet analyserades efter att de slutgiltiga artiklarna valts ut. Artiklarna lästes i sin 

fulltextversion flera gånger för att öka förståelsen av dess innehåll enligt Forsberg & 

Wengström (2015). För att få en överblick identifierades likheter och skillnader i de olika 

artiklarnas resultat. De resultat som besvarade syfte och frågeställningar urskildes i mindre 

specifika delar, översattes från engelska till svenska, kondenserades, kategoriserades och 

sammanställdes enligt tabell 3 (Forsberg & Wengström, 2015). En översättning från engelska 

till svenska gjordes för att lättare kunna bearbeta och sammanställa resultaten då författarens 

modersmål är svenska. Det lexikon som användes vid översättningen var det internetbaserade 

folkets lexikon (Kungliga tekniska högskolan, i.d). Data från resultatanalysen användes sedan 

för att svara mot studiens syfte och beskrevs utifrån sammanställningen av de kategorier som 

funnits i materialet.  

Tabell 3. Resultatanalys 

Meningsbärande 

text 

Översättning och 

kondensering 

Subkategori Frågeställning 

In relation to auto-injector 

use, many adolescents 

expressed the desire for a 

less bulky auto-injector 

design. 

Ungdomar önskar en 

mindre skrymmande AP. 

Adrenalinpennan Faktor 

RESULTAT 

Litteraturstudien inkluderade tio kvalitativa artiklar varav en med mixad metod vilka 

bedömdes hålla medel till hög kvalitet enligt tabell 2, se Bilaga 3. För att hänvisa till 

artiklarna i den löpande resultatredovisningen användes samma nummer som för varje separat 

artikel redovisad i tabell 2, i syfte att underlätta läsandet.  

Av de inkluderade studierna var tre gjorda i Skottland (4, 8, 10), tre i Canada (1, 2, 6), två i 

England (5, 7), en i Danmark (3) och en i Sverige (9). Det totala antalet deltagare sammanlagt 

i de tio artiklarna var 170 barn och ungdomar. Den största delen av deltagare var ungdomar. 

Den yngsta deltagaren var 6 år (1) och den äldsta var 19 (4, 10). Fördelningen av 

deltagarkaraktäristika i studierna beskrevs i majoriteten av artiklarna där de eftersträvade en 

variation av deltagare (2, 3, 4, 5, 6, 7, 10). De flesta deltagarna hade FA där någon form av 

nötter (främst jordnötter) var den största rapporterade allergenen (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). I 

alla studier förekom deltagare med mer än en allergi. En övervägande del av deltagarna var 

förskriven en AP (3, 4, 5, 7, 8, 10).  
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Utifrån frågeställningarna identifierades kategorier under resultatanalysen som växte fram, 

och redovisas i tabell 4. En citatsammanställning har gjorts av citat från de inkluderade 

artiklarnas resultat för att fördjupa förståelsen i innehållet och för att öka förståelsen av de 

kategorier som vuxit fram, se bilaga 4. 

Tabell 4. Kategorisering av resultat  

Upplevelser av att leva med risk för anafylaxi 

Känslomässig påverkan 

Begränsningar i vardagen 

Faktorer som påverkar upplevelsen av att leva med risk för anafylaxi 

Mitt hem – min familj – min säkerhet 

Miljön 

Adrenalinpennan 

Erfarenhet av anafylaxi 

Innehållsförteckningar – ”kan innehålla spår av…” 

Okunskap 

Källor till stöd 

Strategier för att klara av att leva med risk för anafylaxi 

Att hela tiden vara på sin vakt – värdera risker. 

Normalisering 

Erfarenhet leder till kunskap, vilket resulterar i självsäkerhet – en genomresa 

Upplevelser av att leva med risk för anafylaxi 

De allergiska barnen och ungdomarna beskrev en mångfacetterad bild av sina upplevelser av 

att leva med risk för anafylaxi. Upplevelserna uttrycktes främst med känslor som delades in i 

två kategorier: Känslomässig påverkan och Begränsningar i vardagen. 

Känslomässig påverkan 

Känslor som oro (1, 2, 3, 4, 6, 7), rädsla (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9), irritation (2, 3, 9) finns beskrivet, 

men även upplevelser av att vara exkluderad, isolerad, och diskriminerad (2, 6 ,7). Oro, 

bekymmer (7) och ångest (6) upplevdes främst genom risken för att drabbas av allergisk 

reaktion men även vid till exempel möten med nya människor (3), mobbing (1, 3, 6, 9) eller 

framtida risk för diskriminering (6). Rädsla och skräck upplevdes främst inför själva 

behandlingen genom t ex nålrädsla (5), skräck för själva AP:n (3, 4) och för konsekvenserna 

av dess användning (3). Yngre barn beskrev en känsla av irritation, ilska och sorg (2) kring 

sin allergi relaterat till att till exempel: inte kunna delta i sociala aktiviteter eller en känsla av 
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minskad kontroll på grund av kompisars oförståelse, föräldrars kontrollbehov eller att 

skolpersonal utsatte dem för risk genom att frånta deras kontroll (2).  

Upplevelser av att vara diskriminerade, exkluderade eller isolerade från att delta i sociala 

aktiviteter medförde en känsla av ensamhet, övergivenhet eller en känsla av att vara 

utelämnade eller annorlunda (2, 6, 7). Exkludering förekom främst genom att skolkamrater 

och skolpersonal inte visade hänsyn eller förståelse (2, 6). Känslomässig isolering var miljö- 

eller situationsbetingad men kunde även vara självvald från en inre känslomässig 

överbelastning (2, 7). Upplevelser av skam (3, 6, 10), av att vara generad (7, 10) eller till 

besvär (9) förekom. Detta bottnade i att de allergiska barnen kände sig annorlunda (3, 6, 10) 

på grund av att de till exempel fick lov att tacka nej till mat som någons förälder hade lagat, 

behövde ta med sig egen mat till olika fester och fråga om ingredienser i mat ute bland 

allmänheten (7, 10). Upplevelser av att vara utfrysta (6), utsatta för mobbning (1, 3, 6, 9) eller 

vara retade (2, 5, 6) beskrevs också. Detta skedde till exempel genom att de allergiska barnen 

blev utsatta för hot (3, 6), fick allergen kastade på sig (3), inte fick delta i sociala aktiviteter 

eller i olika lekar (6), men även då de allergiska barnen upplevdes bortskämda genom olika 

behandling från skolpersonal (6).  

Den ständiga vaksamheten och kontrollen i livet, vilken grundades i en oro för allergiska 

reaktioner, beskrevs som en börda (2, 7, 8, 10). Bördan upplevdes ibland så stor att barnen 

eller ungdomarna gav upp (2), vilket ofta skedde när de kände sig hjälplösa eller oberättigade 

att delta (2), behövde göra saker som deras vänner inte behövde göra till exempel fråga om 

innehåll i mat (7) eller att bära med sig en AP (7).  

Begränsningar i vardagen 

Flera artiklar (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10) visade att allergiska barn och ungdomar kände sig 

begränsade i sin vardag. Denna begränsning omfattade till exempel olika delar av det sociala 

livet eller uteslutande från specifika miljöer som allergin förbjöd dem att vistas i. 

Begränsningar beskrevs till exempel som problem med att prata med icke allergiska kamrater 

(1, 3), att inte kunna delta i olika skolaktiviteter, vilket berövade dem tid med sina kompisar 

(2), att inte kunna pussas utan att fråga om födointag innan (8) eller problem med att äta ute 

med vänner på restaurang eller fest (3, 5, 8, 9, 10).  
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Faktorer som påverkar upplevelsen av att leva med risk för anafylaxi 

De gemensamma drag av faktorer som påverkade barns upplevelser av att leva med risk för 

anafylaxi delades in i sju olika kategorier:  Mitt hem – min familj – min säkerhet, Miljön, 

Adrenalinpennan, Erfarenhet av anafylaxi, Innehållsförteckningar – ”kan innehålla spår 

av…”, Okunskap och Källor till stöd.  

Mitt hem – min familj – min säkerhet 

Hemmet var den plats där de allergiska barnen och ungdomarna kände sig som säkrast (1, 2, 

3, 9, 10). Inom familjen var det främst mödrar som framhölls ge känsla av säkerhet och 

trygghet (1, 2, 3, 9). Mödrar var de som beskrevs besitta den största kunskapen om allergin 

och som mest bekräftade de allergiska barnens bekymmer och rädslor (1, 2, 3). Samtidigt 

fanns det mest friktion och bråk mellan de allergiska ungdomarna och deras mammor (10). 

Allergin beskrevs (3) påverka hela familjen och rutiner var av vikt, men kunde se mycket 

olika ut från familj till familj. Vissa föräldrar, med betoning på pappor, beskrevs vara mer 

risktagande (3). Efter skilsmässor kunde rutiner och kontroll av risk som byggts upp under 

flera år vara utmanade genom oförståelse och okunskap från den nya föräldern (3).  

Miljön 

Alla studier visade att skolan var en utsatt miljö för risk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Grundskolan kändes tryggare än de högre skolinstanserna tack vare att det ofta var samma 

lärare, personal, rutiner och övervakade lunchrum genom hela grundskoleperioden (2). Att 

byta skola upplevdes särskilt svårt då det innebar en ny miljö med en högre osäkerhet (9). 

Andra miljöer som beskrevs som riskfyllda var allmänna utrymmen (8), att äta ute (3, 5, 8, 9 

,10), att vara ute på resa långt från den säkra hemmamiljön eller långt från akutsjukvård (8, 

10).   

Adrenalinpennan 

Majoriteten av de deltagande barnen och ungdomarna i artiklarna hade inte använt sin AP. De 

beskrev sina upplevelser av att få en AP förskriven både som en börda och med positiva 

ordalag (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10). De olika uttryck som beskrevs var oro inför själva 

behandlingen, osäkerhet kring tekniken, skräck för nålen, panik i själva stunden, bekymmer 

om sprutstorleken och rädsla för konsekvenserna av att använda pennan. Rädsla för 

konsekvenserna beskrevs komma av att enligt rekommendation från sjukvården behöva ringa 

112 om de skulle bli tvungna att använda sin AP (3), eller av ovetskap om hur kroppen skulle 

reagera på sprutan (4). AP:n upplevdes också som en trygghet och ansågs minska risk för 
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anafylaxi (3, 4). Den ökade trygghetskänslan ökade dock även risktagandet (9, 10). Skrivna 

handlingsplaner om handhavande vid akut situation ansågs inte vara till hjälp i det långa 

loppet (10). 

De flesta allergiska barnen och ungdomarna tog med sig AP:n om de skulle till skolan (3, 4, 7 

,8 ,10), om de skulle ut och äta (4, 7 ,10) eller om mödrarna sa åt dem att ta med sig den (3). 

Anledningar till att de inte tog med sig AP:n var att den var för stor (4, 8), att de aldrig behövt 

den förut (3, 7), glömska (3) och känslan av att vara annorlunda (8). Flera artiklar beskrev att 

tjejer i större utsträckning bar med sig AP:n, medans killar tenderade att inte bära med sig den 

(4, 8, 10). Två studier beskrev att det främst var killar som upplevde AP:n som otymplig och 

för stor (4, 8).  

Förvirring över hur och när AP:n skulle användas upplevdes också (4, 5). Förvirringen bestod 

i att barnen trodde att de skulle använda pennan sent i det allergiska skedet, till skillnad mot 

rekommendationerna att använda den tidigt. Flera av deltagarna uttryckte också osäkerhet 

kring att både känna igen symtom, så kallad självdiagnostisering, och att använda pennan rent 

tekniskt (4, 5).  

Det upplevdes också emotionella hinder till att använda AP:n (4, 5) till exempel beskrevs 

förnekande av reaktionens allvarlighetsgrad, optimism om att allergichocken skulle gå över av 

sig själv, oro över hur AP:n skulle användas och panik eller handlingsförlamning under själva 

förloppet (4, 5). Det kunde resultera i att de allergiska barnen förlitade sig på att någon annan, 

förslagsvis en förälder, skulle administrera adrenalinet vid en akut situation (5).  

Erfarenhet av anafylaxi 

Tidigare erfarenheter av anafylaxi beskrevs i flera studier och visades till exempel medföra 

upplevelser oro och stark vånda (9) samtidigt som flera deltagare inte mindes hur de upplevde 

en anafylaktisk chock på grund av att de var unga när den allergiska reaktionen inträffade (8). 

Samtidigt beskrevs tidigare erfarenheter inte påverka allergiska ungdomarnas sätt att leva, det 

stärkte barnens känsla för fara (10) och det visade sig inte påverka deras risktagande till 

exempel genom att oftare bära med sig en AP (4).    

Innehållsförteckningar – ”kan innehålla spår av…” 

Flera studier tog upp problematiken kring innehållsförteckningar med märkningar som ”kan 

innehålla spår av…” och ”kan innehålla nötter” (1, 5, 7, 8, 9, 10). I de flesta studierna 

beskrevs att det var svårt att läsa och tolka innehållsförteckningar. Märkningarna på 



14 

 

förpackningarna ansågs endast vara till för att tjäna matproducenterna (för att undvika 

rättsliga processer) och inte för att indikera äkta risk (5, 7, 10). Majoriteten av deltagarna i en 

studie läste endast innehållsförteckningar på mat de inte ätit tidigare, samtidigt som några 

berättade att de provat att äta mat märkt med ”kan innehålla spår av nötter” (5, 10). Det 

beskrevs att deltagare provade att äta mat som var märkt med ”kan innehålla spår av nötter” i 

ren frustration (8), några upplevde det orealistiskt att helt undvika och provade trots tidigare 

reaktioner (10). Samtidigt upplevdes skräck när de av misstag upptäckte att de ätit något som 

var märkt med ”kan innehålla spår av…” (9). 

Okunskap 

Flera barn och ungdomar upplevde okunskap från sin omgivning.  Det upplevdes främst 

genom oinformerade eller felinformerade människor, till exempel skolpersonal, vänner eller 

deras föräldrar. Okunskap yttrade sig även genom känslan av att inte bli tagen på allvar (1), 

oförståelse för speciella behov (8), avsaknad av insikt och förståelse för allergin vilket 

medförde att de endast kunde lita till sig själva (7, 9). Nonchalans eller glömska visades 

främst av äldre, till exempel då speciella kostbehov helt försummats (9) eller då de blivit 

försäkrade om att maten inte innehöll nötter fast den gav reaktion direkt efter att de smakat på 

maten (10).  

Källor till stöd 

En del av de faktorer som påverkade upplevelserna av att leva med risk för anafylaxi var det 

erfarna stöd som allergiska barn och ungdomar fick i sin vardag. Stödet kom främst från 

mödrar (1, 10), nära vänner (1, 2, 3, 5, 8) och sjukvården (1, 3, 9, 10). Flera deltagare 

uttryckte självsäkerhet kring sin sjukdom samtidigt som de fanns uttryck för att de skulle velat 

ha mer utbildning (1). En önskan om så kallad ”peer support” beskrevs, där personer med 

egen erfarenhet jobbar professionellt inom sjukvården (1), på samma gång som de ansåg sig 

vara mest hjälpta av andra i samma situation (5).  

Sjukvården beskrevs som kompetent, humoristisk och att sjukvårdspersonalen gav värme 

tillsammans med en professionell framtoning (3), men att sjukvården skulle tjäna på att vara 

ärligare och berätta om risken på ett rakare sätt (5). Det beskrevs att regelbundna möten med 

samma sjukvårdspersonal upplevdes som en trygghet (9, 10) och allergitester gav insikter i 

hur allergin förändrades över tid (9) samtidigt som några inte upplevde något direkt stöd av 

vården i hanteringen av risker och utveckling av strategier, utan bara fått förnyelse av recept 

(8, 10).    
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Strategier för att klara av att leva med risk för anafylaxi 

De strategier som barn och ungdomar använde för att klara av att leva med risk för anafylaxi 

visades främst genom olika upparbetade förhållningssätt till sin allergi och att ständigt vara på 

sin vakt. De delades in i tre kategorier: Att hela tiden vara på sin vakt – värdera risker, 

Normalisering och Erfarenhet leder till kunskap, vilket resulterar i självsäkerhet – en 

genomresa. 

Att hela tiden vara på sin vakt – värdera risker. 

Bland de strategier som beskrevs nämndes: att undvika själva allergenet, att fly från osäkra 

miljöer (2, 6), att alltid vara på sin vakt (2), att utbilda andra (2), att kontrollera all föda (2, 3, 

10) och att läsa alla innehållsförteckningar (9, 10). Andra strategier var att aldrig tappa fokus 

(8), att isolera sig (2), att tvångsmässigt tvätta händerna (2), att upparbeta rutiner (3), att 

tillskansa sig tillräcklig säkerhet genom kunskap om allergi (3, 7), att hjälpa till med att laga 

mat eller att laga maten själv (3). För vissa var det viktigt att sätta sin allergi i perspektiv mot 

allvarligare tillstånd (7, 8, 9), att dela erfarenheter med individer med andra sjukdomar (3) 

eller att fokusera på annat än sin egen allergi (7). För yngre barn kunde hanterandet av risk 

innebära att de helt förlitade sig till sina föräldrar (2). Att bära med sig AP:n minskade 

känslan av risk och oro enligt majoriteten av artiklarna. 

Ungdomar kände sig tvungna att hitta en balans i sitt risktagande för att allergin inte skulle ta 

för stor plats. Genom känslomässig insikt i och förståelse för allergins konsekvenser kunde de 

till exempel lättare inta ett undvikande förhållningssätt inför riskfyllda situationer (2, 7, 9, 

10). Större risktagande med högre risktolerans sågs hos de allergiska barn och ungdomar som 

haft allergin sedan de var små (7), samtidigt som stressade situationer eller när det kändes för 

jobbigt att fråga om innehåll i maten kunde medföra att de helt bortsåg ifrån risken (9). Några 

kunde helt avstå från att äta om risken ansågs vara för stor (2, 9). En positiv aspekt som 

belystes var att ungdomarna hade upparbetat en uttalad viljestyrka som hjälpte dem att stå 

emot det de tyckte om, men var allergiska mot (7). 

Normalisering 

En del av de strategier som användes för att klara av att leva med risk för anafylaxi var att 

betydelsen av att det normala omförhandlades (2, 6, 7, 9). Samhället upplevdes ha förändrats 

under åren genom större medvetenhet vilket innebar att klasskompisar, lärare och tränare hade 

accepterat allergin och förändrat sitt beteende därefter (6, 9).  Med mer vanligt förekommande 

allergi i samhället upplevdes det att allergin blev mer normaliserat (6). Normaliseringen 
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beskrevs av de som fått diagnos tidigt i livet som ”a way of life” (7, s 596), medans de som 

fått diagnos senare upplevde först en period av adaption för att sedan beskriva det som ”a way 

of life” (7, s 596). En artikel (2) skiljde sig från de andra där alla tonåringarna uttryckte att 

allergin var ”a big deal” (2, s 179) för att det var en fråga om liv och död. Samtidigt som 

tonåringarna beskrev att de skapade en ny identitet där allergin inte tilläts definiera dem som 

person (2).   

Erfarenhet leder till kunskap, vilket resulterar i självsäkerhet – en genomresa  

I flera studier upplevdes allergin som en övergående börda i livet genom att de allergiska 

barnen kommit till självinsikt, att de funnit trygghet i sitt sätt att leva, att de lärt sig att tackla 

de dilemman allergin medför och att de fått en känsla av kontroll (2, 3, 7, 8, 9, 10). Detta tillät 

en överförflyttning av ansvar från föräldrarna till barnen själva, ett mer självständigt liv, 

vilket först upplevdes när de allergiska barnen fått tillräcklig erfarenhet, lärt känna sin kropp 

och deltagit i självständiga aktiviteter (2, 3, 9). Utmaningar i övergången till oberoende 

skötsel av allergin beskrevs som själva kärnan av tonåren (10). Detta medförde att de 

allergiska ungdomarna upplevde att försiktighetsåtgärderna hade blivit automatiserade, att de 

genomgått en process av medvetenhet, att de var vana vid stressen, att de uppnått balans och 

att allergin bara var en del av livet (7, 10). Några ungdomar beskrev allergin som en ”no big 

deal” (8, s 1218) vilket förklarades som ett uttryck i relation till föräldrarnas effektiva 

strategier och stöd för att undvika allergen.   

DISKUSSION 

Syftet var att undersöka barn och ungdomars upplevelser av att leva med risk för anafylaxi. 

Under analysen växte underkategorier fram av likheter och skillnader som identifierades. 

Upplevelser delades in i Känslomässig påverkan och Begränsningar i vardagen. 

Gemensamma upplevelser var känslor av oro, rädsla, irritation, sorg och ensamhet, men även 

av att vara begränsade, exkluderade, isolerade, annorlunda, mobbade eller diskriminerade. 

Initialt upplevdes främst känslor som till exempel oro och rädsla för att råka ut för en allergisk 

reaktion eller för de sociala konsekvenserna av till exempel andra individers oförståelse och 

okunskap. Faktorer delades in i Mitt hem – Min familj – Min säkerhet, Miljön, 

Adrenalinpennan, Erfarenhet av anafylaxi, Innehållsförteckningar – ”kan innehålla spår 

av…”, Okunskap och Källor till stöd. Nära vänner och Mödrar var det främsta stödet. AP:n 

upplevdes både vara en börda och en trygghet. Sjukvården upplevdes både vara bra och 

stöttande, samtidigt som den av vissa beskrevs inte ge något stöd alls. Strategier delades in i 
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Att hela tiden vara på sin vakt – värdera risker, Normalisering och Erfarenhet leder till 

kunskap, vilket resulterar i självsäkerhet – En genomresa. Adaption skedde successivt genom 

tonåren och växte fram genom strategier som kom till av de utmaningar barnen ställdes inför i 

sin vardag, men även av samhällets förändring över tid.  

Resultatdiskussion 

Upplevelser av att leva med risk för anafylaxi 

Barnen och ungdomarnas möjligheter att leva ett normalt liv visades vara påverkad av den 

känslomässiga bördan allergin innebar. Upplevelserna beskrev de utmaningar som de 

allergiska barnen och ungdomarna stod inför, med sänkt livskvalitet och sänkt välbefinnande 

som följd. Sänkt livskvalitet hos födoämnesallergiska barn beskrivs även av Warren, Otto, 

Walkner & Gupta (2016). Samtidigt beskrivs det att tjejer har större risk för påverkan på 

hälsorelaterad livskvalitet (Stensgaard et al., 2016b). Tidigare erfarenhet av anafylaxi eller 

förskrivning av AP visar samtidigt inte medföra någon påverkan på hälsorelaterad livskvalitet 

hos barn (Protudjer et al., 2016; Saleh-langenberg et al., 2015b). Ungdomsåren är en särskilt 

utsatt tid, där FA kan ge en större påverkan på de allergiska barnens utveckling och framtida 

välbefinnande (Steinberg, 2005; Antolin-Amerigo et al., 2016). Upplevelserna befäster att de 

barn och ungdomar som bär på risken för anafylaxi tillhör en särskilt utsatt grupp som 

behöver extra omsorg från sjukvården. 

Upplevelserna av att vara retade, mobbade och utfrysta belystes av flera deltagare i resultatet. 

Den utsatthet som de allergiska barnen upplever bekräftas av andra studier där det även visar 

ett vanligt förekommande av mobbing (Lieberman et al., 2010; Shemesh et al., 2013; Fong et 

al., 2017). Den mångfacetterade bild som de allergiska barnen och ungdomarna målade upp 

visar på vikten av att sjukvården ställer fler fördjupande frågor för att komma till rätta med 

känslomässiga problematiken kring att leva med risk för anafylaxi. Fördjupande frågor kan 

identifiera individuella problem, med till exempel mobbing i skolan där insatser kan göras för 

att motverka okunskap och oförståelse för de allergiska barnen och ungdomarnas livsvärld. 

Faktorer som påverkar upplevelsen av att leva med risk för anafylaxi 

Den faktor som framträdde som den mest stöttande var mödrarnas förståelse att i 

hemmamiljön skapa en trygg oas, där de allergiska barnen kunde fly undan de negativa 

aspekterna av allergin. Samtidigt uttryckte de yngre barnen irritation till följd av föräldrars 

oro och försök till kontroll över deras liv. Vilket påverkas av tidigare erfarenheter av 
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anafylaxi, då det upplevda överbeskyddandet från föräldrar förstärks (Herbert & Dahlquist, 

2008). En samtida komplikation var att många yngre barn förlitade sig på sina föräldrar i att 

värdera risker och kontrollera innehåll i mat eller att de litade på att någon annan skulle 

administrera adrenalin vid en akut situation (Monks et al., 2010; Fenton et al., 2011). 

Föräldrars upplevelser har visats vara minst lika påtaglig i flera av de inkluderade studierna 

(Stewart et al., 2011; Gallagher et al., 2011; Monks et al., 2010; Stensgaard et al, 2016a):  

“I hope I never, ever have to dae [do] this again, it was the most frightening experience I’ve ever 

lived wi’ . . . although I knew how tae dae [to do] it I didnae [didn’t] know if I could actually 

dae it or no because I was absolutely terrified . . . he was screaming and I was shaking . . . I 

thought oh my God what’s going to happen when I gie [give] him this? That was my fear that I 

widnae [wouldn’t] have gave him it properly and he could have died . . . if I didnae dae that 

right, how could any parent live wi’ themselves knowing they never gave their child that, you 

know . . . it was just total panic, panic in my case and I think when you panic the kids panic even 

worse . . . I was confident that if I ever had to use it I would know how tae dae it but when it 

actually occurred then I just total froze, I just thought oh my God I don’t know if I can dae this . 

. . I literally thought oh my God if I dae this wrang [wrong] my child could be dead and it’s my 

fault” Mamma till kille, 13 år, (Monks et al., 2010) 

Flera andra intervjuer från andra studier med familjemedlemmar eller föräldrar till barn som 

lever med risk för anafylaxi visar en liknande bild där föräldrar beskriver oro, ångest och 

rädsla (Gillespie, Woodgate, Chalmers, & Watson, 2007; Lau et al., 2014). Sjuksköterskan 

måste ta i beaktande att föräldrars eller närståendes känslomässiga påverkan kan medföra 

risker; till exempel att adrenalin blir administrerat eller ej i akutsituationer, vilket kan leda till 

fatala konsekvenser. Detta breddar omvårdnadsfokuset till att även inkludera hela familjen. 

AP:n upplevdes både vara en börda samtidigt som den ingav en känsla av trygghet. Positiv 

inställning till AP:n har även dokumenterats av andra studier (Saleh-Langenberg et al., 

2015a). Förvirring, känslomässiga hinder och begränsat tekniskt kunnande kring användandet 

av AP:n upplevdes av flera barn. Detta kan leda till underutnyttjande av AP:n på grund av 

mångbottnade orsaker (Simons, Clark, & Camargo, 2009; O’Keefe et al., 2017). Där behövs 

mer forskning kring hur detta bäst skall mötas av sjukvården i form av stöd och utbildning.  

 

Problematiken med innehållsförteckningar och märkning av mat beskrevs av flera deltagare. I 

Sverige finns tydliga branschriktlinjer (Livsmedelsföretagen & Svensk dagligvaruhandel, 

2015) och lagar och förordningar gemensamma för hela EU (Livsmedelsverket, 2017) för när 

och hur dessa märkningar skall användas. Trots att det skett en stor förändring de senaste 

decennierna belyser resultatet att riktlinjerna och lagarna inte är tillräckliga för de allergiska 

barnen.   
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Strategier för att klara av att leva med risk för anafylaxi 

En av de mest framträdande strategierna var att hela tiden, undermedvetet som medvetet, 

behöva värdera och kontrollera risker. Bördan av dessa strategier var av övergående karaktär 

och strategierna automatiserades med tiden de allergiska barnen växte upp. Vägen till att finna 

förlikning till allergins påverkan på livet kan vara laddad med svåra utmaningar, både med 

tanke på de inre känslomässiga kval som de allergiska barnen lever med och de yttre faktorer 

som hjälper eller stjälper möjligheterna till normaliserat liv. Normaliseringen beskrevs, att 

med tiden, med hjälp av det föränderliga samhället eller stöd av till exempel mödrar, vänner 

eller sjukvården ge ett underlättat leverne för de allergiska barnen. I en studie av Worth et al. 

(2013) utförd på 520 ungdomar identifierades ett otillfredsställt behov av information och 

stöd till ungdomar och yngre vuxna med svåra allergier. Deltagarna ville ha information om 

att äta ute (56%), resa (54%), märkning av mat (43%). Samtidigt som nästan en fjärdedel ville 

få mer information om hur de skulle hantera sin allergi självständigt utan föräldrarnas hjälp 

eller hjälp med hantering av allergier inom ramen av sociala relationer (Worth et al., 2013). 

Sjukvårdens primära huvuduppgift står med bakgrund i detta, i att identifiera problem, 

informera om hanterande och stödja strategier till adaption för att klara av att leva med sin 

allergi. 

Den upplevda samhällsförändringen kan till exempel belysas genom hur olika stödjande 

funktioner växt fram genom åren. Där bemöts upplevelsen av att vara begränsad av att åka ut 

på resa till andra länder med tjänsten matallergikortet (Astma och allergiförbundet, 2017), 

vilken erbjuder översättning av allergier till 30 olika språk.  

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens sökning efter relevanta artiklar gjordes i tre databaser: PubMed, CINAHL 

och PsycINFO för att bredda utbudet av möjliga relevanta artiklar. Sökningarna i de olika 

databaserna resulterade i att 17 artiklar ansågs relevanta för studiens syfte. Därefter gjordes en 

sekundärsökning vilket resulterade i att 4 artiklar ansågs relevanta för studiens syfte. En 

omedveten begränsning av artiklar som hittades genom sökningen, skedde genom att de 

artiklar som hittades i sekundärsökningen hade hittats i de använda databaserna, om en 

utökning av relevanta sökord hade gjorts från början. En inkluderad artikel (Monks et al., 

2010) var utförd med mixad metod (Borglin, 2012). Både kvalitativa och kvantitativa studier 

hade kunnat inkluderats för att ”erhålla det optimala svaret av forskningsfrågan” (Borglin, 

2012, s 270). Med bakgrund i syftet att undersöka levda erfarenheter valdes ändå, att endast 
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inkludera kvalitativa studier för att ge fokus till upplevelserna och nå till djupet av dessa 

(Gallagher, Worth & Sheikh; Henricson & Billhult, 2012). 

Kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna utfördes med stöd av Forsberg & Wengströms 

(2015) kvalitetsbedömningsmall, se bilaga 2. Kvalitén på de inkluderade studierna bedömdes 

till medel eller hög kvalitet vilket kan stärka resultatet. Kvalitetsgranskningen har endast 

utförts av författaren själv och måste tas i beaktande då en mer erfaren person eller om fler 

personer utfört kvalitetsbedömningen, hade kunnat höja pålitligheten. Pålitligheten av 

litteraturstudien kan också påverkas av att det var sex artiklar vilka beskrev det totala antalet 

tillfrågade och hur stort bortfallet var (Akeson et al., 2007; Marklund et al., 2007; Monks et 

al., 2010; Gallagher et al, 2011; Gallagher et al., 2012; Stensgaard et al., 2016). Tre studier lät 

meddela att datamättnad uppnåtts (Monks et al., 2010; Gallagher et al, 2011; Stensgaard et al., 

2016). Med bakgrund i detta bör det belysas att låga deltagarantal, vilket oftast föreligger i 

kvalitativa studier, kan påverka trovärdigheten. (Henricson & Billhult, 2012). Samtidigt 

beskriver majoriteten av de inkluderade studierna en variation bland informanterna för att få 

ett informationsrikt underlag till resultatet (Henricson & Billhult, 2012). Danielsson (2012) 

beskriver i linje med Granheim och Lundman att det ”inte nog kan understrykas att 

meningsenheterna inte får bli för korta i analysprocessen” (Danielsson, 2012, s 341). Detta 

medförde att en citatsammanställning gjordes i resultatpresentationen av litteraturstudien 

vilket kan bidra till pålitligheten, se bilaga 4.  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier utarbetades, där valet att endast inkludera studier 

som var högst tio år gamla begränsade det möjliga antal artiklar som kom att ingå i 

litteraturstudien. Samtidigt stärkte valet att endast inkludera nyare studier giltigheten på grund 

av att resultatet stämmer i tiden. Resultatet belyste den positiva förändring av samhället som 

skett under senare tid. Hade äldre studier inkluderats, där deltagarna växt upp i en annan 

tidsanda, hade upplevelserna av samhället kunnat sett annorlunda ut än upplevelser av 

samhället idag.   

Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör en litteraturstudie diskutera hur heltäckande 

litteratursökningen varit. Studierna var främst gjorda i länder med så kallad kulturgeografisk 

västerländsk beteckning. Detta kan medföra att litteraturstudiens resultat till andra individer, 

med samma risk för anafylaxi, i andra delar av världen, eller andra socioekonomiska grupper 

kan bli svår eller omöjlig. I de länder där de inkluderade studierna är utförda kan det anses att 

det bedrivs likvärdig sjukvård och att liknande samhällelig utveckling råder. Detta ger en 
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överförbarhet till dessa länder eller motsvarande kulturer och grupper av barn som lever med 

risk för anafylaxi. Samtidigt har det i andra studier framträtt en skillnad mellan olika länder: 

till exempel hur de allergiska barnen uppskattar bördan av allergin, hur mycket de klassar sin 

allergis påverkan på sociala aktiviteter eller hur det upplevda stödet klassas (Antolin-Amerigo 

et al., 2016). Denna skillnad kan även ges visst stöd i denna litteraturstudie, vilket likt det 

Antolin-Amerigo et al. (2016) beskriver kan visa på behovet av fler regions- eller 

landspecifika undersökningar.     

Det bör förtydligas att det fanns några deltagare i några av de inkluderade studierna som 

endast hade andra allergier som inte var förknippat med risk för anafylaxi. Till exempel kan 

det antas finnas en skillnad i hur det upplevs av allergiska barn att ha allergi mot gluten än 

mot jordnötter. Den vanligaste allergin bland deltagarna i studien var FA (jordnötter). Detta 

bör även tas i beaktande att annat resultat kunde ha framstått om andra allergier med risk för 

anafylaxi varit mer framträdande i de inkluderade studierna.  

Då litteraturstudien syftade till att studera barns upplevelser var de etiska resonemangen av 

vikt (Polit & Beck, 2010). En etisk plattform som haft stor betydelse är den så kallade 

Belmontrapporten där Kjellström (2012) beskriver tre ”övergripande grundläggande etiska 

principer: respekt för personen, göra gott samt rättviseprincipen” (Kjellström, 2012, sid 72). 

Respekt för personen grundar sig i att man skall värna personens självbestämmande eller att 

ge skydd till de individer som har begränsad autonomi. Principen om att göra gott ämnar 

belysa vikten av personens välbefinnande, att inte skada, att maximera möjliga fördelar och 

minimera skada. Rättviseprincipen brukar kallas distributiv rättvisa genom att man måste 

värdera vilka skillnader mellan människor som är moraliskt relevanta att lyfta fram genom 

särbehandling av människors upplevelser inom forskningen (Kjellström, 2012). Nio studier 

var godkända av etisk kommitté. I den danska studien av Stensgaard et al. (2016a) förelåg det 

inte ett behov av godkännande från den regionala etiska kommittén. Studien har med ett etiskt 

resonemang där de beskriver att de använt sig av informerat samtycke av deltagarna; där de 

informerat om studien både textmässigt och muntligt för deltagarna i förväg, vilket medförde 

att den inkluderades. 

Författaren av denna litteraturstudie besitter egna levda erfarenheter av att leva med risk för 

anafylaxi vilket kan påverka analysen och pålitligheten av resultatet genom författarens 

förförståelse (Wallengren & Henricsson, 2012). Författaren upplever, genom den personliga 

erfarenheten, den upplevda förändringen av samhället som beskrivs. Under analysen och 
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tolkningen av artiklarnas resultat i litteraturstudien anses detta inte ha låtit påverka 

författarens arbete, men behöver tas i beaktande. Att författaren under arbetet varit ensam, och 

i och med detta inte låtit dela analysprocessen med andra, behöver också tas i beaktande vid 

bedömningen av kvalitén på litteraturstudien (Wallengren & Henricsson, 2012). 

Meningsbärande enheter i resultatanalysen översattes från engelska till svenska. Denna 

översättning kan innehålla felaktiga tolkningar av vissa ord då översättaren var författaren 

själv och innehar svenska som modersmål. Ett stöd i skrivandet har författaren haft genom sin 

handledare vilket ökar pålitligheten.  

Omvårdandsteoretisk referensram och kliniska implikationer 

Miljön som individen lever i är enligt RAM både människans inre verklighet och det yttre 

stimuli som människan samspelar med i sin utmaning till adaption. Miljön är enligt RAM i 

ständig förändring och ställer människa i nya utmaningar (i Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Detta kan hos de allergiska barnen till exempel ses som själva resan i åldrandet genom, 

existens, nya händelser, transformering genom förskola till skola, nya sociala sammanhang 

genom livet, förändrade fysiska- och kognitiva förmåga. Hur olika miljöer upplevdes eller hur 

de allergiska barnen upplevde omgivningens förståelse kan vara vägvisande i var eller hos 

vilka ett behov av olika utbildningsinsatser finns. Detta kan gagna samhällets medvetenhet 

om allergier och därigenom dess konsekvenser för den enskilde individen, vilket upplevdes ha 

skett succesivt under åren.  

Självuppfattning uppfattades vara av vikt för de allergiska barnen vid hanteringen av risk 

(Marklund et al., 2007). De allergiska barnen upplevde känslan av att vara ensamma, 

utelämnade och annorlunda, samtidigt som upplevelser av skam och att vara till besvär 

beskrevs, vilket kan anses vara påverkat av självuppfattningen. En strategi till följd av 

samhällets förändring, medgav en omförhandling av de allergiska barnens identitet, vilken 

följdes av upplevd normalisering. Identitets- och grupptillhörighet som beskrevs minska de 

negativa upplevelserna är likt det som Wiklund Gustin & Lindwall (2012) lyfter inom RAM. 

En självuppfattning i balans beskrivs vara adapterad genom att en person ”känner sig således 

säker på vem han eller hon är och kan uppleva sig själv som hel och betydelsefull” (i Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012, s 236). Gruppidentitet beskrivs som ”den adaptiva funktion som 

kommer till uttryck i gruppens behov av egen identitet och integritet” (i Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012, s 237) vilket relateras ”till relationerna mellan gruppens medlemmar, 



23 

 

gruppens självuppfattning, den sociala miljön och kulturen samt det ansvar medlemmarna 

delar” (i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s 227).  

Människan ses inom RAM som en ”enhet i mångfald” (i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s 

226), med många olika komplexa system, det biologiska, det psykologiska och det sociala 

som måste klaffa för att helheten skall kunna fungera. Denna helhet, med alla aspekter av de 

upplevelser som barn med risk för anafylaxi lever med, behöver vården ta i beaktande. Calista 

Roy menar att individen, utifrån människoperspektivet sett, är en del av en mindre till större 

grupp, att familjer och att samhället påverkar helheten (i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Resultatet belyste värdet av att stödja dessa individers och gruppers utveckling både på det 

samhälleliga planet som socialt och kulturellt, för att lättare kunna stävja negativa 

upplevelser. I dag finns till exempel Astma- och allergiförbundet (Astma och 

allergiförbundet, 2017) och Unga Allergiker (Unga allergiker, 2017) som en stödjande 

funktion i samhället. Sjukvården kan tillsammans med dessa inta en större hjälpande roll som 

aktiv medlare i formandet av gemensamma nätverk där barn och ungdomar med allergier kan 

träffas, dela erfarenheter med varandra och genomgå gemensamma utbildningsprogram.  

För att främja välbefinnande och mänsklig utveckling bör omvårdnadsfokuset enligt RAM 

ligga på människans interaktion med sin omgivning. RAM menar att vi är styrda utifrån olika 

styrsystem där de kan delas in i det reglerande styrsystemet och kognatorstyrsystemet. Det 

reglerande styrsystemet är medfött och ger balans mellan de automatiska-, endokrina- och 

kroppsliga responserna. Dessa responser är i sin tur beroende på psykologiska responser som 

till exempel oro och ångest inför att drabbas av en allergisk reaktion (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Men även av psykosociala faktorer som till exempel mobbing, ensamhet, 

exkludering och känslan av att vara annorlunda, vilket kan ses i undvikande av olika sociala 

sammanhang och miljöer. Kognatorsystemet har vi fått genom våra erfarenheter i livet och är 

för individen en verktygslåda. Enligt RAM är kognatorsystemet kopplat till ”kognitiva 

processer som uppmärksamhet, minne, lärande, problemlösning och beslutsfattande, men 

också till emotionella processer som styr hur vi hanterar känslor, knyter an till andra 

människor och skyddar oss mot alltför överväldigande känslomässiga upplevelser” (i Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012, s 234). Sjuksköterskan kan genom att se till individens fysiska 

reaktioner, men även genom att lyssna till individens egna upplevelser av allergin förstå att de 

allergiska barnen är en särskild riskgrupp som behöver stöd och tröst. Sjuksköterskan bör 

informera och utbilda individerna för att utöka kognatorsystemets verktygslåda till adaption. 
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Vikt bör även läggas på att till exempel skolpersonal, fritidsledare och idrottstränare bör 

upplysas om problematiken, delges information och erbjudas utbildning i hur de bäst går till 

väga för att tackla denna problematik.  

Människans individuella förutsättning till balans, integration och helhet (hälsa) grundas på 

den förmåga vi har att hantera olika inre- och ytter intryck och stimuli som möter individen (i 

Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Denna unika tillgång varje enskild individ har i att ta till 

sig intryck och hantera dessa kallas inom RAM för adaptionsnivå. När adaptionsnivån inte är 

tillräcklig för individen och livsprocesserna enligt RAM blir komprometterade uppstår 

problem och svårigheterna att adaptera (i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  Sjuksköterskan 

kan då öka teoretisk, praktisk och känslomässig förståelse hos allergiska barn beroende på hur 

deras upplevelser ter sig; därmed minska oro som kan uppstå. Utbildning i hur ett barn och 

dess vårdnadshavare till exempel bör förändra kosten, reagera på tidiga symtom eller hur de 

ska använda en AP är i och med detta av betydelse. Det har även visats att aktivitetsläger för 

allergiska barn där de kan dela erfarenheter och få umgås tillsamman har god effekt på den 

psykiska påverkan av allergin (Knibb & Hourihane, 2013). Träningstillfällen med syftet att 

stärka patienternas förmåga till självbehandling och minska rädsla för användandet av AP kan 

också vara av nytta (Hellström et al., 2010). Träning med tom AP har också visats minska oro 

(Shemesh et al., 2017). Till exempel belyste flera barn och ungdomar det inkonsekvent 

tillhandahållna stödet som ges från sjukvården. Om den psykiska påverkan sänks minskas 

risken för att livsprocesserna blir komprometterade. Detta ökar också individens kapacitet att 

hantera stressorer, vilket höjer adaptionsnivån fastän samma problematik föreligger (i 

Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Ett allergiskt barn och sjuksköterskan har därmed enligt 

RAM ”komplementära roller inom det system som båda är en del av” (i Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012, s 246) och kan därmed stödja båda i omvårdnadsprocessen för att uppnå 

adaption till sin allergi. Sjuksköterskan ges möjlighet att i vårdprocessen, genom fördjupning i 

vilka faktorer som påverkar barnet, genom kännedom om vilka strategier barn använder för 

att klara av sin vardag att ”prioritera och välja interventioner som syftar till att främja 

adaption” (i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s 246). 

De källor till stöd som ansågs vara mest framträdande var mödrar, vänner och sjukvården. 

Vikt bör därför läggas på den sociala kontexten, där vänner och familj beskrivits vara 

påverkade av allergin med liknande eller andra upplevelser, vilket kan vara till hjälp vid 

planerande av familje- och patientcentrerad omvårdnad. Sjukvården måste ta i beaktande de 
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allergiska barnens vädjan om att få det stöd som de uttrycker att de behöver, då främst genom 

att till exempel få kontinuitet genom att träffa samma sjukvårdspersonal som känner dem väl, 

stöd från sjukvårdspersonal med egen erfarenhet av anafylaxi genom så kallad ”peer support” 

och att erbjuda allergitester. Till exempel har telefonsupport med expertkunnande om allergi 

öppen 24 timmar om dygnet visats förbättra livskvalitet (Kelleher et al., 2013). Sjukvården 

måste även utöka forskningen hur man bäst förhindrar att en AP inte kommer till användning 

i olika situationer genom till exempel patient- och familjeutbildning. Några av de intervjuade 

allergiska barnen bar på en förhoppning om att bli kvitt sin allergi eller att få den mildrad. En 

uppfyllelse av denna önskan lämnas över till eventuella framtida botemedel som till exempel 

immunoterapi kan erbjuda. 

Slutsats 

De allergiska barnen visade en mångfacetterad bild av att leva med risk för anafylaxi, med 

effekter på livskvalitet och välbefinnande initialt i livet som följd. Problematiken visades vara 

en övergående börda för de flesta: de allergiska barnen genomgick en första tid av adaption, 

till följd av vilken allergin blev en del av livet under tonåren. Denna litteraturstudie ger 

djupare insikt i allergiska barn och ungdomarnas upplevelser, vilka faktorer som påverkar 

själva upplevelsen och vilka strategier som används för att klara av att leva med anafylaxi. 

Litteraturstudien ger underlag till idéer för framtida forskning i syfte att ta reda på hur 

samhället och sjukvården på bästa sätt skall utvecklas för att främja adaption till att leva med 

risk för anafylaxi.  
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BILAGA 1.  

Gradering av Anafylaxi 

Hämtat ur Anafylaxi – Rekommendationer för omhändertagande och behandling (SFFA, 2015, s 3) 

Grad Hud Ögon och 

näsa 

Mun och 

mage/tarm 

Luftvägar Hjärta/kärl Allmänna 

symtom 

Ej 

anafylaxi 

Klåda, 

Flush, 

Urtikaria, 

Angioödem 

Konjunktivit 

med 

klåda och 

rodnad, 

Rinit med 

klåda, 

nästäppa, 

rinnsnuva, 

nysningar 

Klåda i mun, 

Läppsvullnad, 

Svullnadskänsla 

i mun och 

svalg, 

Illamående, 

lindrig 

buksmärta, 

enstaka 

kräkning 

  Trötthet 

Grad 

1 

− " − − " − Ökande 

Buksmärta, 

Upprepade 

Kräkningar, 

Diarré 

Heshet, 

Lindrig 

bronkobstruktion 

 Uttalad trötthet, 

Rastlöshet 

Grad 

2 

− " − − " − − " − Skällhosta 

Sväljningsbesvär, 

Medelsvår 

bronkobstruktion 

 Svimningskänsla, 

Katastrofkänsla 

Grad 

3 

− " − − " − Urin- och/eller 

fecesavgång 

 

Hypoxi, cyanos, 

Svår 

bronkobstruktion, 

Andningsstopp 

Hypotoni, 

Bradykardi, 

Arytmi, 

Hjärtstopp 

Förvirring, 

Medvetslöshet 
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BILAGA 2.  

Kvalitetsmall för kvalitativa artiklar  

Mall hämtad ur Att göra systematiska litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2015) sida 

203. 

Artikelns namn: 

Författare: 

Finns det ett syfte med studien?  

Ja Nej 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja Nej 

 

1. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

Ja Nej 

Var genomfördes studien? 

 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan demografisk bakrund) 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja Nej 

 

2. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem, och i vilket sammanhang insamlingen skedde) 

 

Vilken typ av frågor användes? 

 

Är data systematiskt samlade? (Finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja Nej 

 

3. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman, och kategorier utvecklade och tolkade? 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja Nej 

 

Är resultaten trovärdiga? 

Ja Nej 
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Är resultaten pålitliga? (undersökningen och forskarens trovärdighet) 

Ja Nej 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse? (är fenomenet konsekvent beskrivet) 

Ja Nej 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja Nej 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data? 

Ja Nej 

 

4. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja Nej 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja Nej 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja Nej 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja Nej 

 

Finns risk för bias? 

Ja Nej 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

Håller du med om slutsatsen? 

Ja Nej 

 

Bedöms kvaliteten till låg, medel eller hög? 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja Nej 
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BILAGA 3. 

Tabell 2. Inkluderade studier 
Nummer, 

Databas, 

Sökord 

Titel, Författare, år, land Syfte Metod Deltagare,  

Bortfall 

Resultat Kvali

tet 

1. 

PubMed 

Anaphylaxis 

and anxiety 

. "I want to meet other kids 

like me": support needs of 

children with asthma and 

allergies. 

Stewart, M., Masuda, JR., 

Letourneau, N., Anderson, S., 

& McGhan, S. 2011, Canada 

Fastställa behov av stöd, 

utbildningsbehov och vilka 

interventioner som allergiska barn 

med asthma och/eller svår allergi 

föredrar. 

Semi-structured 

individual interviews 

Semi-strukturerade 

individuella 

intervjuer 

20 barn 

35 vuxna 

Bortfall anges ej. 

Barn uttryckte frustration över de begränsningar som astma och 

allergier hade på regelbundna aktiviteter och normalt liv. 

Föräldrarna trodde att utbildad personal med egen erfarenhet av 

anafylaxi som deras barn kunde relatera till och ha som förebild 

kunde förbättra både barnens och föräldrarnas egna coping. 

 

 

Medel 

2. 

PubMed 

Anaphylaxis 

and 

Coping 

Illustrating risk: anaphylaxis 

through the eyes of the food-

allergic child. 

Fenton, NE., Elliott, SJ., 

Cicutto, L., Clarke, AE., 

Harada, L., & McPhee, E. 

2011, Canada 

Utforska uppfattningar och 

upplevelser av Ontario studenter 

med anafylaxi, och deras föräldrar 

om skolan som en trygg plats, för 

att upplysa skolans policy kring 

riskhantering och coping. 

Illustrationer och 

intervjuer ansikte mot 

ansikte. 

 

10 barn 

10 ungdomar 

Bortfall: 40 

Den tematiska analysen av djupintervjuer avslöjade fem 

framträdande teman, varav tre främst berörde de yngre barnen (dvs 

miljömässiga barriärer och stöd till säkerhet, copingstrategier och 

känslomässig börda av ansvaret) och två som berörde ungdomarna 

(dvs. balans mellan ansvar och omdefiniera normala).  Alla barn 

(båda åldersgrupperna) identifierat olika miljömässiga och sociala 

hinder som lämnade en känsla av att vara isolerade, exkluderade, 

utfrysta eller retade. 

Hög 

3. 

PubMed, 

Anaphylaxis 

AND 

Quality of life 

Peanut allergy as a family 

project: social relations and 

transitions in adolescence. 

Stensgaard, A., Bindslev-

Jensen, C., & Nielsen, D. 

2016, Denmark 

Utforska och bättre förstå 

effekterna som jordnötsallergi kan 

ha på familjens upplevelser i 

vardagen, genom intervjuer med 

enskilda familjemedlemmar. 

Intervjustudie med 

fenomenologisk-

hermeneutisk ansats. 

5 familjer 

20 

familjemedlemma

r totalt 

Bortfall anges ej 

Konsekvenserna av jordnötsallergi föreföll påverka alla 

familjemedlemmar och fordrade kunskap och förståelse, speciellt i 

det sociala nätverket. Syskonen tog ansvar och hade bekymmer för 

välbefinnandet hos ungdomarna med allergi, medans föräldrar 

uttryckte svårigheter med sina barns övergång till självständighet 

och deras efterföljande förlust av kontroll. Sociala relationer med 

nya familjemedlemmar eller vänner utmanades av brist på kunskap 

om det potentiella allvaret av jordnötsallergi. 

Hög 

4. 

PubMed, 

Anaphylaxis 

AND 

Experience 

Epinephrine auto-injector use 

in adolescents at risk of 

anaphylaxis: a qualitative 

study in Scotland, UK. 

Gallagher, M., Worth, A., 

Cunningham-Burley, S., & 

Sheikh, A. 2011, 

Scotland,UK 

Uppnå kunskap om ungdomars 

attityder till och erfarenheter av 

adrenalinpennor för att föreslå 

förbättringar i patientutbildning. 

Djupgående 

intervjuer och 

fokusgrupper 

26 ungdomar 

28 föräldrar 

Bortfall: 19  

De flesta ungdomarna hade inte använt adrenalinpennan vid en 

anafylaktisk nödsituation. Mångfacetterade hinder för användning 

identifierades, vilket inkluderade: svårigheter att känna igen 

anafylaxi, osäkerhet om tekniken, när administration skall ske och 

rädsla för att använda adrenalinpennan. De flesta ungdomar tog 

med sig adrenalinpennan sporadiskt. Flera uttryckte bekymmer av 

storleken; endast en rapporterade att adrenalinpennan inte använts 

på grund av att den inte hade tagits med. 

Hög 

Hög = inga till få brister Medel = några brister och var otydliga under vissa punkter. Låg = flera brister och otydliga under flera punkter.  
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Nummer, 

Databas, 

Sökord 

Titel, Författare, år, land Syfte Metod Deltagare,  

Bortfall 

Resultat Kvali

tet 

5. 

PubMed 

Anaphylaxis  

AND 

Experience 

How do teenagers manage 

their food allergies? 

Monks H, Gowland MH, 

MacKenzie H, Erlewyn-

Lajeunesse M, King R, Lucas 

JS, Roberts G. 

2010, UK 

Att förstå de praktiska utmaningar 

som tonåringar med 

födoämnesallergi upplever genom 

att använda en kvalitativ ansats och 

generera potentiella interventioner 

för att bekämpa dessa. 

Mixad metod 

Frågeformulär och 

fokuserade semi-

strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

18 ungdomar 

Bortfall 7 

Tre huvudteman framkom: undvikande av allergener, förberedelse 

inför reaktioner och behandling av reaktioner. Majoriteten av 

tonåringarna åt livsmedel märkta med ”kan innehålla…” en allergen, 

eftersom de uppfattade att de faktiskt var mycket låg risk att de 

innehöll ett allergen. Många av tonåringarna tog endast med 

adrenalinpennan när de kände att de var särskilt utsatta för risk. Vissa 

visste inte hur man på ett lämpligt sätt behandlade en allergisk 

reaktion. Mer än hälften tyckte att utbildande av andra elever på 

skolan, om allvaret av födoämnesallergier, skulle göra det lättare att 

leva med födoämnesallergi. 

Hög 

6. 

PsycINFO 

Anaphylaxis 

Disclosing food allergy status 

in schools: health-related 

stigma among school children 

in Ontario 

Dean, J., Fenton, NE., 

Shannon, S., Elliott, SJ., & 

Clarke, A. 2016, Canada 

Utforska hälsorelaterad stigma 

bland födoämnesallergiska barn 

med risk för anafylaxi, som var 

tvungna att avslöja deras 

hälsostatus enligt en nyligen införd 

lagstiftning. 

Djupgående 

intervjuer 

10 barn 

10 Ungdomar 

Bortfall anges ej  

Inom det övergripande temat av hälsorelaterat stigma växte fyra 

underkategorier fram: Avslöjande, stigmatisering, anspänning och 

avslöjande samt normalisering. Resultaten indikerar att deltagarna 

blev stigmatiserad som en följd av den nyinstiftade skyddande 

skolpolicyn, vilket skapade spänningar mellan deras fysiska säkerhet 

och socialt välbefinnande. Sabrinas lag ledde också till en kulturell 

förändring av medvetenhet om födoämnesallergier som resulterade i 

några deltagare normaliserade sin hälsostatus, vilket erbjöd lovande 

utsikter för framtiden. 

Hög 

7. 

Sekundär-

sökning 

Teenagers' experiences of 

living with food 

hypersensitivity: a qualitative 

study. 

MacKenzie, H., Roberts, G., 

Van Laar, D., & Dean, T. 

2009, UK 

Beskriva tonåringars levda 

erfarenheter av 

födoämnesöverkänslighet. 

Individuella semi-

strukturerade 

intervjuer 

21 tonåringar 

Bortfall 24 

Tonåringar beskrev (eller kom att förstå) livet med födoämnesallergi 

som att bara vara en del av livet, samtidigt som de upplevde det 

betungande. En nödvändig del av att leva med FA var att klara av att 

leva med den associerade bördan; en mängd olika copingstrategier 

användes. Tonåringar beskrev hur bördan av att leva med FA blev 

lindrad eller förvärrad av andra. Hanteringen av FA var baserad på en 

bedömning av acceptabel risk, vilket resulterar i varierande grad av 

försiktighetsåtgärder. 

Medel 

 

 

 

 

8. 

Sekundär-

sökning 

The psychosocial impact of 

anaphylaxis on young people 

and their parents. 

Akeson, N., Worth, A., & 

Sheikh, A. 2007, Scotland, 

UK 

Att utforska de psykosociala 

effekterna av att leva med 

anafylaxi på ungdomar och deras 

föräldrar; deras hantering av 

sjukdomen och uppfattningar om 

den tillhandahållna sjukvården. 

Djupgående 

intervjuer 

15 ungdomar 

Inget bortfall. 

Ungdomar uppfattade anafylaxi som att det inte var en stor sak, med 

en relativt låg inverkan på deras dagliga liv jämfört med föräldrarna. 

Detta kan till stor del förklaras av att de flesta ungdomar inte kunde 

minnas en anafylaktisk reaktion. Viktiga hinder för effektiv 

långsiktig självhantering var otillräcklig kunskap om detaljerad 

situationsspecifik riskhantering, vilket förvärrades av bristande 

självförtroende vid förfrågningar om matinnehåll när de var med 

vänner. Föräldrar rapporterade ångest över överlämnandet av 

huvudansvaret för undvikande av allergen och krisberedskap till sina 

barn. Medicinskt stöd för dessa familjer var mycket begränsad, 

samtidigt som primärvården i vissa fall aktivt hindrade effektiv 

egenhantering. 

Medel 

Hög = inga till få brister Medel = några brister och var otydliga under vissa punkter. Låg = flera brister och otydliga under flera punkter. 
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Nummer, 

Databas, 

Sökord 

Titel, Författare, år, land Syfte Metod Deltagare,  

Bortfall 

Resultat Kvali

tet 

9. 

Sekundär-

sökning 

Adolescents' experiences of 

being food-hypersensitive: a 

qualitative study. 

Marklund, B., Wilde-Larsson, 

B., Ahlstedt, S., & 

Nordström, G. 2007, Sweden 

Belysa ungdomars upplevelser av 

att vara överkänsliga mot 

födoämnen. 

Fokusgrupper och 

individuella 

intervjuer 

17 ungdomar 

Bortfall 24 

Fem kategorier med underkategorier och ett genomträngande tema, 

växte fram. Kategorierna var: uppfatta sig själv som annorlunda, 

känsla av begränsning, upplevelser av andras ignorans, att behålla 

kontroll och känsla av att det är okej. 

Ett genomträngande tema blev framställd som en strävan att 

normalisera upplevelsen av att vara överkänsliga till födoämnen. 

Ungdomar betraktade sig som kompetenta och tappra, samtidigt som 

de beskrev hur de undvek den extra underförstådda uppmärksamhet 

som kom till av att behöva fråga om speciell mat. Självuppfattningen 

var sannolikt central för hanteringen av och inställning till 

överkänsligheten. De kände sig sämre lottade, och deltagare med risk 

för svår allergiska reaktioner upplevde otrygghet och rädsla. Känslor 

av att vara förbisedda uttrycktes, med opålitlighet och bristande 

förståelse från andra. Ständig vaksamhet och beslutsfattande beskrevs 

som tidskrävande och frustrerande. Ungdomarna upplevde en 

hänsynsfull och stödjande omgivning, samtidigt som de hade stora 

svårigheter med att tona ner de negativa upplevelserna och 

konsekvenser av att vara överkänsliga till mat. 

 

Hög 

10. 

Sekundär-

sökning 

Strategies for living with the 

risk of anaphylaxis in 

adolescence: qualitative study 

of young people and their 

parents. 

Gallagher, M., Worth, A., 

Cunningham-Burley, S., & 

Sheikh, A. 2012, Scotland, 

UK 

Utforska upplevelser och hälso-och 

sjukvårds behov hos ungdomar 

som lever med risk för anafylaxi; 

att förstå föräldraperspektiv; och 

för att titta på hur vården kan 

förbättras. 

Djupgående 

intervjuer 

26 Ungdomar 

Bortfall anges ej 

De flesta anafylaktiska reaktioner som rapporterats av deltagarna 

tycktes resultera från olyckor, felinformation eller oerfarenhet. För 

flera bestod hanteringen av allergin i att hitta en balans mellan att ta 

allergin på allvar, samtidigt som dessa dubier inte tilläts dominera 

livet. Risk var ofta svårt att bedöma; reaktioner som uppstod till trots 

noggrann kontroll av ingredienser. De flesta medgav att de tog vissa 

risker med att äta livsmedel märkta med ”kan innehålla spår av…”. 

Lämpligt sjukvårdsstöd var inkonsekvent tillhandahållet; till 

ungdomar i att lära sig hantera risker för anafylaxi självständigt, men 

även råd och stöd till föräldrarna. 

 

Hög 

Hög = inga till få brister Medel = några brister och var otydliga under vissa punkter. Låg = flera brister och otydliga under flera punkter.
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BILAGA 4.  

Citat till fördjupning av Resultat 

Citaten är hämtade ur de inkluderade studiernas resultat.  

1. Känslomässig påverkan 

Oro och rädsla 

”I know it is hives, I know you stop breathing, and I know it is like I can’t inject myself with the EpiPen, we are pretty sure, because I would 

be too unconscious and or like trying to breathe, so I find it scary. And also, if I wasn’t sure it was my peanut reaction, it was the early part of 

it, right when you start to get hives, and have a bit of trouble breathing, I wouldn’t know for sure to stick the EpiPen in, which scares me 

because if I didn’t stick it in, I could die, and if I did stick it in, it wouldn’t help with the other thing that I was having, so that is why I am not 

sure when to stick the EpiPen in. I know if you are unconscious, someone sticks it in, but how would they know for sure that it was a peanut 

allergy and not something else.” -, (Fenton et al, 2011., s 179) 

 2.  

Diskriminering och 

isolering 

”I’ve missed out on 4 parties because I just don’t want to go. I didn’t want the aggravation of the food because they don’t understand my nut 

allergy. So I missed out because I just didn’t want the hassle at all” Tjej, 13 år, (MacKenzie, Roberts, Van Laar & Dean, 2009, s 599) 

”It can make me sad when I get something different to the others, especially when I really like to eat what they get, even if it’s not as nice as 

what I get. I also get sad when people say it’s cheating that I get something different. I don’t think it’s fair they say that and I tell them” you 

try and live with food allergy”. It’s not much fun when people think it’s cheating, because I didn’t choose to get a big bag of sweets instead of 

a piece of cake. Sometimes I think people are rude.” Kille, 15 år, (Stensgaard, Bindslev-Jensen & Nielsen, 2016, s 7) 

“It was quite hard in the beginning. When you were standing there in a queue, joking and talking, you had to go into another bloody room to 

get your food. So then, when you came out again everybody was already seated and it was full at the table and you ended up sitting on your 

own. It sort of created ... there were a lot of chain reactions as a result of this.” (Marklund, Wilde-Larsson, Ahlstedt & Nordström, 2007, s 5-6) 

3.  

Skam, Generad och 

Besvär 

” It kind of annoys me when I go to barbeques…that they’ve got all these buns and everything that I’m not allowed…because it’s a bit 

embarrassing going to your friend’s barbeque…and then bringing your own buns” Kille, 13 år, (MacKenzie et al., 2009, s 598) 

“I think it is difficult because they might say 'well then, but what shall we cook then?' Then you feel like this, that you are a hassle to those 

who do the cooking. I feel like, 'well then, now I'm a bother again'.” (Marklund et al., 2007, s 5) 

4.  

Retad och Mobbing 

” They didn’t want me to join their group, so they picked on my allergy to get me to go away. They were water sliding down the hill and I 

asked if I could play, and they said ”No, we put peanut oil on the water slide”. And they told me that I couldn’t come over and play and I 

didn’t think that was very funny at all… that was pretty mean. It is more like ostracising, kids were excluding me.” Kille, Ungdom, (Dean, 

Fenton, Shannon, Elliott & Clarke, 2016, s e47-e48) 
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5.  

Börda 

”I’d forgotten my EpiPen…so we had to get one of the teachers to drive me back to school…I had to go and sit next to the teachers for the 

rest of the play and didn’t like it because I wanted to sit with my friends…I’d rather have the EpiPen and not use it than be suffering and 

die…I think it’s just a bit, it kind of weighs you down more, but it doesn’t matter; I’d rather be alive than dead” tjej, 14 år, (MacKenzie et al., 

2009, s 600) 

” It’s really a pain because I have to think about it all the time… it’s always got to be at the back of my mind that has it got nuts in it and 

things, you can’t eat whatever anyone else can eat and things, it’s quite annoying.” Kille, 19 år, (Gallagher, Worth, Cunningham-Burley & Sheikh, 

2012, s 394) 

6.  

Begränsningar i vardagen 

”Like what I said about the parties, they won’t invite me, or they won’t hang around me, because they have something, but they are kind of 

like protecting me, because I won’t go near it. I kind of got a bit more anxiety and stuff and i was more careful with everything i did.” -, 

(Fenton et al., 2011, s 179) 

“Quite a lot of my friends kind of go and kissing the boys and things and it’s kind of awkward for me because I’ll have to kind of ask them if 

they had been eaten nuts. And you can’t really do that in a club because you can’t really hear what the person is saying, so it’s quite hard. And 

to explain to someone that you don’t know things like that . . . so I just kind of don’t . . . I can’t really” -, (Akeson, Worth & Sheikh, 2007, s 

1216) 

”Some weeks ago, we were at the theatre with the school and they sold peanuts during the interval. And the people started to open the peanut 

bags in the auditorium and it started to itch in my throat and my mouth. (…) It is frustrating and annoying. I think it is pretty bad that they sell 

peanuts at all theatres.” -, (Marklund et al., 2007, s 7) 

7. Faktorer 

Familj 

“My mom usually goes in ahead of me and clarifies all that, so every once in a while I will get a question about that from teachers or 

something. Well (my mom) just kind of like they take care of the situation, way before I even have to get involved.” -, (Fenton et al., 2011, s 

178) 

“Sometimes it’s a bit annoying to have to say to my friends, “I just have to text my parents”. They also often call me to ask how my day went. 

So sometimes I feel my parents are a little irritating, but they only do it to look after me, so that can only be good.” Tjej, 16 år, (Stensgaard, 

Bindslev-Jensen & Nielsen, 2016, s 7) 

“I think to myself and hope my dad will say [to his girlfriend] “Hey listen, please take the other knife”. He should do it, because I don’t like to 

say it. It’s not me who should do it, he is the grown-up.” -, (Stensgaard, Bindslev-Jensen & Nielsen, 2016, s 5) 

8. 

Miljö 

“With high school, when you have four teachers a semester, eight teachers a year, it spreads out. You don’t have that home room that you 

stick with the whole year, all day kind of thing. So where that was helpful in elementary school, my mom doesn’t get to meet my teachers 

before I have them. So it is my responsibility to tell them. So they know. If I am on the floor that is what is going on. This isn’t a joke. This is 

serious.” -, (Fenton et al., 2011, s 179) 

“. . .sometimes they just say ‘Oh yeah that’s fine’ and in one restaurant we said ‘Has it got egg?’ it was pizza, ‘Has it got any egg in?’ and 

they said ‘Oh no I promise it’s not got any egg in’ and we said ‘Can you just check?’ and he said ‘No it’s fine’ and we said ‘Can you please 
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go and check with the chef?’ He came back saying ‘Yeah there is egg in it’. So it was a good job we asked.” Tjej, 11år, (Monks et al., 2010, s 

1536) 

9. 

Adrenalinpennan 

“I’m quite feart tae [scared to] use it to be honest with you, like I don’t know, like people say I thought they caused irregular heart beat but I 

don’t know . . . something just scares me about it . . . I don’t think I’d be able to do it myself, because I’d go to do it and stop because I know 

what’s coming . . . there’s something really aboot [about] taking this EpiPen that just, I’m terrified, I don’t know why, so I just try to avoid it 

at all costs” Tjej, 16 år, (Gallagher et al., 2011, s 874) 

 

“I thought it was just like a wee tiny needle that you wouldn’t actually feel and it would just go in you, but when I actually found out the truth 

it was just like a huge thick needle and that’s the part where I really panicked . . . I sort of pushed it against my leg and then it just sort of 

bounded back . . . The needle just bounced back off my leg . . . I pressed it but it just went boom, just bounced back. I must be made of iron or 

something” Kille, 14 år, (Gallagher et al., s 875) 

”It’s just the sheer hassle of having to take it, you know, it’s like, I mean they’re quite big and they don’t fit in any of my pockets” Kille, 19 

år, (Gallagher et al., 2011, s 873) 

“When I first got the EpiPen I ‘d carry it everywhere because I was really nervous about it. But 2 years after, I feel comfortable now. And I 

know how to deal with it and what I can and can’t eat” Kille, 17 år, (MacKenzie et al., 2009, s 600) 

 

“I had plenty [of auto-injectors available]. But because that time the symptoms were different, the time before it had been sore throat, feeling 

sick, vomiting then a rash and then feeling light headed at the same time, and this time it was just the sore throat and struggling breathing. . . it 

wasn’t until we got into the car I suddenly thought no this is the same thing.” Tjej, 17 år, (Gallagher et al., 2011, s 874) 

 

“Would you take it when you feel it coming on or when it’s there? . . . you don’t know if I should take it now or if I should  wait till it 

develops and then see how it goes, if it’s going to calm down and if it doesn’t calm down should I take it then, or do it before, like nip it in the 

bud” Tjej, 16 år, (Gallagher et al., 2011, 874) 

“I also think, like, maybe one of those Annies that you get, you know the ones you learn CPR on? Well if you can get, like, Annie legs and 

maybe do it on that and actually have, like, a real injector so you know what it feels like to do it” Kille, 13 år, (Monks et al., 2010, s 1538) 

 

“I know how to use it but I wouldn’t do it. I would do it if I needed to, but before I’d do it I’d get someone else to do it like my mum. . 

.because. . .I had a blood test and I fainted; I don’t like needles” Kille, 16 år, (Monks et al., 2010, s 1537) 

10. 

Innehållsförteckningar 

“Avoiding products with nuts isn’t so hard, it’s avoiding things that are ‘may contain’ that’s the real trouble. Because if you do cut everything 

that’s ‘may contain’ from your diet it restricts it severely, so at times you do have to try and make an informed decision on something.” Tjej, 

17 år, (Gallagher et al., 2012, s 395) 

 

“Well I think some of it’s, like, ‘this product has no nuts’ and then below it says ‘cannot guarantee that this product is nut-free’. So I find that 

a bit strange, because they say it hasn’t got nuts and then suddenly they say they can’t guarantee it, so it’s a bit annoying” Tjej, 11 år, (Monks 

et al., 2010, s 1536) 

 



43 

 

“It’s hard living with it because you’ve got to check everything that you eat…you see a packet of crisps on the shelf but nowadays you’ve got 

to be really careful because it may contain traces…Everything you look at now there’s just warnings” Tjej, 18 år, (MacKenzie et al., 2009, 599) 

11. 

Okunskap 

“There are some (teachers) that I trust, and some (teachers) that I don’t trust. I don’t trust my Math teacher. I don’t trust my French teacher. I 

trust my English teacher, and I am pretty sure I trust my Geography teacher, because her daughter has the exact same allergy.” -, (Fenton et 

al., 2011, s 178) 

 

“Show people what could happen. . .if they’re allergic to nuts; show them how someone reacts when they’ve just had a nut . . . and if they 

watch a video it will show them how to know that it’s an allergic reaction and not just ignore it. . .” Kille, 16 år, (Monks et al., 2010, s 1538) 

  

"Some, especially adults, they don't take it seriously when I tell them that I'm peanut-allergic (...) they think you exaggerate. In fact, it is 

mostly adults. When you are at a restaurant and so on. So you have to make it clear to them that if I eat this it ... it'll be the ambulance that's 

next." -, (Marklund et al., 2007, s 7) 

12. 

Källor till stöd 

“I would like the accessibility to an expert but I think the main voice should be a young one.” Tjej, 11 år, (Stewart et al., s 73) 

“Dr xxxxx said to me, ‘One more slip and you may die’ and that hit home. . . The fear makes you more alert, I mean ever since then I’ve been 

checking everything. . . I think him scaring me has helped me so much more. . . I think, make them aware of actually how serious it is. . . I 

never really saw that it really could be life-threatening. . . maybe not scare them half to death with it but, you know, have it drummed into 

them that it is more than just a little wobble and an injection afterwards” Tjej, 18 år, (Monks et al., 2010, s 1538) 

“She’s really nice, she like, every time I go up if I have a problem wi’ something then she’ll go through it, she’ll explain it and stuff like that 

and she really does help.” Tjej, 16 år, (Gallagher et al., 2012, s 395) 

13. Strategier  

Att hela tiden vara på sin 

vakt – värdera risker. 

“Well I try to have my pen (EpiPen) on me. I try to watch what I eat, and who is around me, eating what, andmaking sure that I wash my 

hands if I think I am near something, or anything.” -, (Fenton et al., 2011, s 178) 

 

“I have a friend with diabetes. She can’t eat everything either, so we just sit together without eating and just talk to each other.” Tjej, 15 år, 

(Stensgaard, Bindslev-Jensen, & Nielsen, 2016, s 7) 

“So I did lose some weight, though because of it (afraid) and like sometimes when my parents weren’t home, I wouldn’t eat until they got 

back, just in case I had something, that would have it, and then I would have no one to drive me to the hospital or anything.” -, (Fenton et al., 

2011, s 178)      

14. 

Normalisering 

“Because in no way does allergies, EpiPens, and Medic-Alert define me as a person. Like sure, I have an allergy. That makes me no different 

than the person living up the street kind of thing.” -, (Fenton et al., 2011, s 180) 

“There are lots of people on my street [with an allergy]. One of my best friends has a peanut allergy, and in my grade there are probably five 

people, and there is one in my class. There are three in another class. Well most of them are my friends, so I can always talk to them, and 
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stuff, and if I go to my friend’s house, then I always know that everything is safe in there. Well, we both kind of have the same ideas, like 

whenever we go to a restaurant, we ask the same questions, and we always do the same things.” -, (Dean et al., 2016, s e48) 

“I don’t really think about it…It’s just like when you cross the road you think; working out whether you’ll get across in time…It’s in the 

background humming away all the time” Tjej, 16 år, (MacKenzie et al., 2009, s 598) 

15.  

Erfarenhet leder till 

kunskap, vilket resulterar i 

självsäkerhet – en 

genomresa 

“I would just say: Look at what you can do instead of what you cannot. My parents usually say that if you see life as a supermarket, there are 

a few shelves you cannot take from, but there are a whole lot of other shelves you can take from, so look at them instead.” Kille, 16år, 

(Stensgaard, Bindslev-Jensen, & Nielsen, 2016, s 4) 

 

“I mean I go out quite a lot now with my friends . . . and I never had a reaction. And that shows how much I care because nothing ever has 

happened. I’m in control and I intend to keep it that way. I can’t see why I should lose my focus or anything.” Kille, 16 år, (Akeson et al., 

2007, s 1216) 

 

“It used to bother me a lot more than it does now because, if you think of it like one day you’re eating whatever, you go to the supermarket 

and think I fancy that or I fancy cereal or I fancy a sandwich, and then the next day it was that you can’t have a sandwich, you can’t have 

biscuits and it’s like Aaargh! It wasn’t even over a period of time; it was like You have to stop now” Tjej, 17 år, (MacKenzie et al., 2009, s 598) 

 

“I just have to know I can’t eat certain things, or food at all sometimes, but it is not that hard. After a while you just get use to it, or if I am 

going to something that I am not going to be able to eat any food, I will bring food with me, but it is not that bad now.” -, (Fenton et al., 2011, 

s 180) 

”I have heard from my friends, my closest friends, they say that they often talk to me about problems and things. They think that I understand 

somehow, listen and understand and so on. Perhaps I would not have done that quite as well (…) I have several times thought that if I could, I 

would conjure away my allergy – but in a way it feels like it wouldn’t be me anymore. Then it would be a part of me that disappears.” -, 

(Marklund et al., 2007, s 5) 

 

 


